OŠ Simona Jenka Kranj

Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih
za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti
V šolskem letu 2014/15 skupaj z Biotehniškim centrom ter OŠ Naklo in OŠ Simona Jenka iz Kranja sodelujemo v
projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in
spodbujanje socialne vključenosti (SKK). Projekt je financiran z denarjem Evropskega socialnega sklada in
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, vodi pa ga Šola za ravnatelje. Na naši šoli bom koordinatorica
sodelovanja med vsemi omenjenimi šolami v mreži in koordinatorica sodelovanja z lokalno skupnostjo. Moja
naloga bo sistematično spremljati vse izvedbe v okviru projekta: pripraviti akcijski načrt sodelovanja med šolami
in lokalno skupnostjo, šteti deležnike, evalvirati opravljene dejavnosti …
Kako naj bi mi konkretno dvigovali socialni in kulturni kapital v naši šoli Veliko tega že počnemo, nekaj pa je
novega. V šoli so to:
kulturni, športni in tehniški dnevi,
tematske razredne ure,
dodatna pomoč nadarjenim in učencem s posebnimi potrebami,
učenci prostovoljci (branje pravljic mlajšim učence, pomoč pri domačih nalogah,…)
pomoč učencem tujcem,
šola za starše …
V lokalnem okolju so to:
vse prireditve, ki jih pripravimo za širšo javnost,
sodelovanje z Rdečim križem,
slovenski tradicionalni zajtrk
obisk dedkov in babic pri različnih dejavnostih,
okraševanje smrečic na Pipanovi cesti,
izdelovanje medvedkov za otroke Kranjske porodnišnice….
Vse našteto in še mnogo več kaže na to, da je naša šola močno vpeta v okolje, v katerem deluje, in da marsikaj
iz tega okolja tudi črpa. Odnosi so pozitivni, socialna mreža je gosta, cilj tega projekta pa je njeno zgoščevanje,
povečevanja občutka pripadnosti, zaupanja in solidarnosti ter s tem razvoj posameznika in skupnosti.
Petra Lesar
“Socialni in kulturni kapital posameznika je bogastvo, ki izvira iz sodelovanja in vpetosti v socialne vezi in mreže.
Povečuje občutek pripadnosti, zaupanja in solidarnosti ter omogoča razvoj posameznika in skupnosti.”

